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NOWY ROK DUSZPASTERSKI 
 

Serdecznie witamy pośród nas  

ks. Marcina Masłonia, który z dniem 

28 sierpnia br. został mianowany 

notariuszem Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie z zamieszkaniem w na-

szej parafii. Wspierajmy jego posługę 

duszpasterską naszą modlitwą i życz-

liwością. 
 

 PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

niedziele 

święta 

630, 8, 930, 

1130 (dla dzieci) 

13, 15, 19 
święta 

 zniesione 
630, 715, 18, 19 

I piątek m-ca 630, 715 

 17 (dla dzieci) 

18 
dni powszednie 630, 715, 18 

 

 SPOWIEDŹ 

niedziele podczas każdej 

Mszy św. 

dni powszednie 15 minut przed 

każdą Mszą św. 

I piątek m-ca 6.30-7.40 

16.30-18.45 

 

 KANCELARIA PARAFIALNA 

poniedziałek - 16-18 

wtorek 9-11 16-18 

środa - 16-18 

czwartek 9-11 - 

piątek 9-11 16-18 (bez 

I piątku 

m-ca) 

sobota 

niedziela 

kancelaria nieczynna 

 ODWIEDZINY CHORYCH 

W każdy I piątek i I sobotę m-ca 

w godzinach porannych kapłani od-

wiedzają chorych, uprzednio zgłoszo-

nych w kancelarii parafialnej 

(tel. 12 431-22-77). W nagłych wy-

padkach kapłani odwiedzają chorych 

na wezwanie.  
 

 SPOTKANIA WSPÓLNOT 
Wspólnota Opiekun spotkania 

Żywy 

Różaniec 

Ks. 

Proboszcz 

I niedziela 

miesiąca 

 Msza św. 
o godz. 8.00 

Zespół 

 charytatywny 

Ks. Robert 

Majka 

II wtorek 

 miesiąca 

po Mszy św. 
wieczornej 

Akcja 

 Katolicka 

Ks. Edward 

Pasteczko 

do 

uzgodnienia 

Klub Seniora Ks. Prałat 

Antoni 

Sołtysik 

I czwartek 

m-ca 

godz. 16.00 

Ministranci  
lektorzy 

Ks. Robert 
Majka 

niedziela 
po Mszy św. 

o godz. 11.30 

Przymierze 
wojowników 

 
Ks. 

Proboszcz 
 

poniedziałek 

Pustynia 

w mieście 

środa 

KSPiPP III środa 
miesiąca 

 

 PRZYGOTOWANIE 

DO SAKRAMENTÓW 

 Opiekun 

Kandydaci 

do bierzmowania 
(kl. I i II gim.) 

Ks. Edward 

 Pasteczko 

Kandydaci 

do bierzmowania 
(kl. III gim.) 

Ks. Marcin Masłoń 

Dzieci I-komunijne Ks. Robert Majka 
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
 

„Tysiąc lat spędzonych wśród chwa-

ły ludzi nie można porównywać 

nawet z jedną godziną przebytą na 

rozmowie lub zupełnym milczeniu 

z Jezusem Eucharystycznym” 

Św. Ojciec Pio 

„Wsłuchaj się w ciszę, a usłyszysz 

Boga” Św. Augustyn 
 

* * * 

Organista intonuje pieśń: Przed 

tak wielkim Sakramentem, za chwilę 

kapłan wystawi Najświętszy Sakra-

ment. Wszyscy klękają. Na ołtarzu 

pojawia się monstrancja a w niej biała 

Hostia – Jezus. Jego cicha obecność 

otula kościół, Jego kochające spojrze-

nie obejmuje każdego: kapłana klę-

czącego najbliżej, starsze małżeństwo, 

które przyszło podziękować za prze-

żyte wspólnie lata życia, młodych, 

którzy z tyłu kościoła niecierpliwie 

rozglądają się dookoła, chłopaka, 

który nieśmiało trzyma się z boku, 

młodą mamę ze śpiącym w jej ramio-

nach dzieckiem i ojca, próbującego 

poskromić niesfornego malca. 

Czy klęcząc przed Najświętszym 

Sakramentem wierzę, że w białym 

kawałku Chleba naprawdę obecny jest 

Jezus Chrystus? W Dzienniczku Sio-

stry Faustyny czytamy: „Kiedy się 

pogrążyłam w modlitwie, zostałam 

w duchu przeniesiona do kaplicy 

i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego 

w monstrancji (…); i powiedział mi 

Pan: « (…) Widzisz, że choć na pozór 

nie ma we Mnie śladu życia, to jednak 

w rzeczywistości ono jest w całej 

pełni i to w każdej Hostii zawarte; 

jednak abym mógł działać w duszy, 

dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi 

jest żywa wiara»" (Dz. 1420). 

 „Łacińskie słowo oznaczające 

adorację to ad-oratio, czyli… kontakt 

usta–usta, pocałunek, uścisk, a więc 

miłość” – wyjaśnia Benedykt XVI. To 

czas spotkania, czas na „poufne i przy-

jacielskie obcowanie z Bogiem (…) 

rozmowa z Tym, o którym wiemy, że 

nas miłuje” (św. Teresa z Avila). Aby 

z Nim obcować, nie trzeba wielu słów. 

Jan Paweł II zachęca: „Pięknie jest 

zatrzymać się z Jezusem i jak umiło-

wany uczeń oprzeć głowę na Jego 

piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknię-

cie nieskończoną miłością Jego Serca” 

(św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucha-

ristia, nr 25). Ojciec Raniero Cantala-

messa nazywa adorację skrzyżowa-

niem się dwóch spojrzeń: Chrystuso-

wego i naszego. Nawet jeśli nasze 

spojrzenie słabnie, to Jego wzrok 

nigdy się nie nuży.  
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Ale taka adoracja – adoracja w ci-

szy – nie jest łatwą formą modlitwy. 

Zdarza się, że po upływie jakiegoś 

czasu czujemy się zagubieni, znudze-

ni, nie czujemy obecności Pana Jezu-

sa, zastanawiamy się, co właściwie 

mamy robić, sięgamy po modlitewnik, 

szukamy czegoś, co zajmie czas. Przez 

głowę przebiegają tysiące myśli doty-

czących codziennych obowiązków, 

niezałatwionych spraw, mniej lub 

bardziej poważnych zmartwień, pla-

nów na przyszłość. Myślimy 

o wszystkim, tylko nie o tym, że klę-

czymy przed Bogiem. Co wtedy zro-

bić? Otóż gdy zauważymy, że nie 

skupiamy naszej uwagi na Bogu, to 

nie zastanawiajmy się, dlaczego tak 

jest ani nie denerwujmy się na siebie; 

po prostu za każdym razem od razu 

skierujmy nasze myśli ku Bogu 

i wszystko, co nas niepokoi i rozpra-

sza złóżmy z ufnością u stóp Jezusa, 

zamieniając nasze rozproszenia 

w modlitwę.  

Potem możemy już w milczeniu 

nasłuchiwać tego, co On chce nam 

powiedzieć. Bóg przemawia w ciszy, 

przemawia swoją obecnością. Nie-

rzadko czas adoracji dłuży się w nie-

skończoność, a oczy zaczynają się 

kleić. Jednak jest to zawsze godzina 

łaski, godzina spędzona w bliskości 

z Jezusem... Na szczęście Jego łaska 

nie zależy od naszych wysiłków na tej 

modlitwie! 

 Pamiętajmy o słowach Jana Paw-

ła II: „Czas ofiarowany Chrystusowi 

nigdy nie jest czasem straconym, ale 

raczej czasem, który zyskujemy, aby 

nadać głęboko ludzki charakter na-

szym relacjom z innymi i naszemu 

życiu". 
Joanna Kokowska 

W tekście korzystano z: http://www.stanislaw-

zory.pl/index.php/modli-si-ale-jak/467-co-

nieco-o-adoracji-sercem; 

http://kosciol.wiara.pl/doc/2569467.Noce-i-dnie 

* * * 

Jeżeli kochasz 

czas zawsze odnajdziesz 

nie mając nawet 

ani jednej chwili 

ks. Jan Twardowski 

 

Wspólnota „Pustynia w mieście” 

zaprasza na comiesięczną godzinną 

adorację Najświętszego Sakramentu 

– „Godzinę z Jezusem” – w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy 

świętej o godz. 19.00.  

 

Podczas adoracji staramy się trwać 

w ciszy, a krótkie rozważania oraz 

pieśni mają nam pomóc skierować 

nasze serca i myśli do Jezusa. Na 

zakończenie adoracji (ok. 20.30) ka-

płan udziela indywidualnego błogo-

sławieństwa Najświętszym Sakramen-

tem. 

Podczas adoracji wspólnota 

przedstawia też Bogu intencje naszego 

miasta: dwie osoby z kapłańskim 

błogosławieństwem wychodzą na 

ulice Krakowa, aby w łączności 

z adorującą wspólnotą otoczyć modli-

twą wszystkich jego mieszkańców, 

szczególnie tych najbardziej potrzebu-

jących. Na każdy miesiąc podana jest 

konkretna intencja, w jakiej orędują 

patrolujący. Osoby, które chciałyby 

włączyć się w patrol modlitewny pro-

simy o kontakt ze wspólnotą  

(joanna.kokowska@gmail.com). 

 

 

 

 

http://www.stanislaw-zory.pl/index.php/modli-si-ale-jak/467-co-nieco-o-adoracji-sercem
http://www.stanislaw-zory.pl/index.php/modli-si-ale-jak/467-co-nieco-o-adoracji-sercem
http://www.stanislaw-zory.pl/index.php/modli-si-ale-jak/467-co-nieco-o-adoracji-sercem
http://kosciol.wiara.pl/doc/2569467.Noce-i-dnie
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 

PRAC KONSERWATORSKICH 
 

Dobiega końca kolejny etap prac 

restauratorskich we wnętrzu naszego 

kościoła. W tym roku objęły one skle-

pienie nawy głównej wraz ze ścianami 

tarczowymi, które przed konserwacją 

były całkowicie pozbawione dekoracji 

malarskiej. 

 Komisja konserwatorska  zdecy-

dowała przywrócić neorenesansową 

polichromię według projektu dr Elizy 

Buszko, nawiązującego do archiwal-

nych fotografii ze zbiorów Muzeum 

Historycznego Miasta Krakowa.  Już 

we wrześniu będzie można podziwiać 

odtworzoną dekorację ornamentalną 

z sylwetkami aniołów i imitacją zło-

ceń, a w lunetach zrekonstruowane 

medaliony. 

Całkowity koszt tegorocznych 

prac we wnętrzu kościoła wyniesie 

399 133,19 zł. W 90 % zostanie on 

pokryty ze środków Narodowego 

Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa. Pozostałe 10 % (tj.  

39 913,32 zł) jesteśmy zobowiązani 

sfinansować ze środków własnych. Do 

tej pory dzięki hojności ofiarodawców 

zapłaciliśmy 22 140,00 zł.  

Niezależnie przeprowadzony zo-

stał remont konserwatorski fasady 

naszego kościoła. Całą powierzchnię 

oczyszczono strumieniowo- ściernie, 

skuto i wymieniono odparzone tynki, 

w dolnej partii murów wykonano 

tynki solochłonne, założono szlichtę 

i pomalowano elewację frontową 

analogicznie jak elewację północą. 

Przeprowadzono także konserwację 

witraża oraz elementów kamiennych, 

metalowych i ceramicznych. Powyż-

sze prace zostały sfinansowane z bu-

dżetu Gminy Miejskiej Kraków. 

W tym roku przeznaczono na ten cel 

150 000, 00 zł. Parafia ze swojej stro-

ny zapewniła rusztowania. 

Wszystkim, którzy swoimi ofia-

rami wspierają wspomniane dzieła 

składamy serdeczne podziękowania, 

zapewniając o naszej modlitewnej 

pamięci. 

KONCERT 

 

Serdecznie zapraszamy na kon-

cert pieśni polskich i arii starowło-

skich w wykonaniu Sisy Łucji Mar-

chlik. Odbędzie się on w niedzielę 

13 września o godz. 16.00 w kościele 

parafialnym przy ulicy Kopernika 9. 

Podczas koncertu będzie można po-

dziwiać efekty tegorocznych prac 

konserwatorskich. 

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12/431-22-77 

PeKaO S.A.III O/Kraków: 58-1240-2294-1111-0000-3723-4113 

http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/ 

http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/

